
 
Tabela 3. Ocena spójności między celami strategicznymi i operacyjnymi projektu  Narodowej Strategii Gospodarki Wodnej 2030 a celami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej 

Cele strategiczne i operacyjne projektu Narodowej St rategii Gospodarki  Wodnej 2030 Cele Europejskiej Konwencji Krajobrazowej 

Cele strategiczne Cele operacyjne 

P
rom

ow
anie ochrony, gospodarki i planow

ania 
krajobrazu 

O
rganizow

anie w
spółpracy europejskiej w

 
zakresie zagadnie

ń dotyczących krajobrazu 

U
stanow

ienie i w
dro
żenie polityki w

 zakresie 
krajobrazu ukierunkow

ane na jego ochronę i 
planow

anie 

U
stanow

ienie procedur udziału społeczeństw
a  i 

organów
 adm

inistracji w
 zdefiniow

aniu i 
w

dra
żaniu polityki krajobrazow

ej. 

W
łączenie krajobrazu do polityki planow

ania 
regionalnego i innych polityk sektorow

ych 
bezpo

średnio lub po
średnio oddziaływ

ujących 
na krajobraz 

P
odnoszenie św

iadom
o
ści społecznej w

 
zakresie w

arto
ści krajobrazu 

Identyfikacja w
łasnych krajobrazów

 

A
naliza charakterystycznych krajobrazów

 oraz 
przekształcających je sił i presji 

O
cena w

arto
ści krajobrazów

 

O
kreślenie celów

 jako
ści krajobrazu dla 

zidentyfikow
anych  i ocenionych krajobrazów

 

I: O
siągnięcie i utrzym

anie dobrego 
stanu i potencjału w

ód i zw
i
ązanych z 

nim
i ekosystem

ów
 

Osiągnięcie zgodności z celami dotyczącymi dobrego stanu/potencjału wód powierzchniowych i 
podziemnych 

          

Wdrożenie działań niezbędnych dla zapobiegania lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do 
wód podziemnych oraz dla zapobiegania pogarszaniu się stanu tych wód 

          

Wdrożenie niezbędnych działań w celu stopniowego redukowania zanieczyszczenia wód 
substancjami priorytetowymi 

          

Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia każdej znaczącej, utrzymującej się tendencji 
wzrostu stężenia zanieczyszczeń powstających na skutek działalności człowieka, w celu 
stopniowej redukcji poziomu zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

          

Osiągnięcie zgodności ze wszystkimi standardami i celami określonymi w regulacjach prawnych 
Wspólnoty, w zakresie środowiska i różnorodności biologicznej, w tym osiągnięty korzystny stan 
ekosystemów wodnych i od wody zależnych 

          

II: Z
aspokojenie potrzeb ludno

ści w
 zakresie 

zaopatrzenia w
od

ę  

Wdrożenie metodyk określania rzeczywistych potrzeb wodnych           

Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających zarządzanie potrzebami wodnymi           

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych dotyczących usług wodnych, z uwzględnieniem 
zasady zwrotu kosztów 

          

Kontrolowanie i zmniejszenie strat wody w systemach wodociągowych do wielkości 
akceptowalnych pod względem technicznym i ekonomicznym 

          

Wdrożenie nowych technologii służących oszczędzaniu wody i powtórnemu wykorzystywaniu 
wód zużytych (szarej wody) 

          

Osiągnięcie trwałej świadomości wszystkich użytkowników wód o potrzebie racjonalnego i 
oszczędnego korzystania z zasobów wodnych 

          

Opracowanie i realizowanie planów zwiększania retencji wodnej z uwzględnieniem ustaleń 
planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz potrzeb wynikających z realizacji 
Celu strategicznego IV i przy zastosowaniu odpowiednich działań kompensujących negatywne 
oddziaływania na ekosystemy wodne i od wody zależne 

          



Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących dla celów lokalnego zaopatrzenia w wodę bezpośrednio 
zasoby wodne pochodzące z opadów 

          

Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb wodnych ludności, uwzględniające zróżnicowane 
warunki naturalne i zagrożenia wynikające z niedoborów wody 

          

Wdrożenie i utrzymywanie ścisłych procedur w planowaniu przestrzennym, uwzględniające 
możliwości zaopatrzenia w wodę 

          

III: Z
aspokojenie społecznie i ekonom

icznie 
uzasadnionych potrzeb w

odnych 
gospodarki

 

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych dotyczących usług wodnych, uwzględniających zasadę 
zwrotu kosztów 

          

Wdrożenie zasad proporcjonalnej partycypacji w utrzymaniu urządzeń wodnych           

Zidentyfikowanie grup objętych pomocą finansową, ustalenie zasad wsparcia finansowego 
użytkowników niezdolnych do ponoszenia pełnych kosztów  

          

Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb wodnych różnych sektorów gospodarki narodowej, 
uwzględniających zróżnicowane warunki naturalne i zagrożenia wynikające z niedoborów wody 

          

Usprawnienie systemu edukacji w zakresie gospodarowania wodami           

Wdrożenie standardów technicznych i projektowych uwzględniających konieczność racjonalnego 
gospodarowania zasobami wodnymi 

          

Wykreowanie możliwości zwiększenia udziału hydroenergetyki w bilansie energetycznym kraju, 
przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i innych regulacji 
prawnych 

          

IV
: O

graniczenie w
yst

ąpienia 
negatyw

nych skutków
 pow

odzi i 
susz oraz zapobieganie 

zw
iększaniu ryzyka w

yst
ąpienia 

sytuacji  nadzw
yczajnych i 

ograniczenie w
yst

ąpienia ich 
negatyw

nych skutków
 

Wdrożenie polityki w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym, uwzględniającej odtwarzanie 
i utrzymywanie wolnej od zabudowy przestrzeni dla wód powodziowych 

          

Zwiększenie skuteczności ochrony ludności i gospodarki przed powodzią i skutkami suszy           

Sukcesywne wdrażanie prawa w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym           

Utworzenie podstaw organizacyjnych i technicznych umożliwiających sukcesywne wprowadzanie 
systemów ubezpieczeń powodziowych 

          

Rozwinięcie systemu edukacji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej           

Sukcesywne utrzymywanie i modernizowanie system prognoz i ostrzeżeń, w miarę postępu 
technicznego i naukowego 

          

 
Ocena spójności dokumentów: 

 
 
 

 

 W pełni spójne  Częściowo spójne  
 

Niespójne 



Tabela 4. Ocena spójności między zadaniami strategicznymi i działaniami operacyjnymi projektu Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 a celami Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych 

Zadania strategiczne i działania operacyjne projekt u Narodowej 
Strategii Gospodarowania Wodami 2030 Cele Konwencji o ochronie i u żytkowaniu cieków transgranicznych i jezior mi ędzynarodowych 

Zadania 
strategiczne Działania operacyjne 

Cele nadrz ędne 
Cele szczegółowe 

 

Z
apobieganie, kontrolow

anie i 
zm

niejszanie zanieczyszczenia 
w

ód, które pow
oduje lub m

o
że 

spow
odow

a
ć oddziaływ

anie 
transgraniczne 

Z
apew

nienie zachow
ania 

ekosystem
ów

 i, je
śli jest to 

niezb
ędne, ich restytuow

anie
 

Z
apew

nienie u
żytkow

ania w
ód 

transgranicznych zgodnego z 
ekologicznie uzasadnionym

 i 
racjonalnym

 gospodarow
aniem

 
zasobam

i w
odnym

i, ich 
zachow

aniem
 i ochron

ą 
środow

iska
 

Z
apew

nienie u
żytkow

ania w
ód 

transgranicznych w
 rozsądny i 

spraw
iedliw

y sposób, ze 
szczególnym

 uw
zględnieniem

 
ich charakteru 
transgranicznego w

 czasie 
prow

adzenia działalności, która 
pow

oduje lub m
o
że 

spow
odow

a
ć oddziaływ

anie 
transgraniczne 
 D
ą
żenie do w

dro
żenia  zasady 

przezorno
ści 

D
ą
żenie do w

dro
żenia zasady 

zanieczyszczający płaci 

D
ą
żenie do w

dro
żenia zasady 

gospodarow
ania zasobam

i 
w

odnym
i w

 taki sposób, aby 
zaspokajanie potrzeb 
obecnego pokolenia nie 
zm

niejszało m
o
żliw

o
ści 

zaspokajania potrzeb 
przyszłym

 pokoleniom
 

P
row

adzenie sharm
onizow

anej 
polityki  w

 celu ochrony  
transgranicznych cieków

 i  
jezior 

O
kre
ślone docelow

e 
w

ym
agania w

obec jako
ści 

w
ody i ustanow

i kryteria jako
ści 

w
ody w

 celu zm
niejszania 

oddziaływ
ania 

transgranicznego i jego 
zapobiegania 

I: O
siągnięcie i utrzym

anie dobrego stanu i potencjału w
ód 

i zw
iązanych z nim

i ekosystem
ów

 

Osiągnięcie zgodności z celami dotyczącymi 
dobrego stanu/potencjału wód 
powierzchniowych i podziemnych 

         

Wdrożenie działań niezbędnych dla 
zapobiegania lub ograniczenia dopływu 
zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz dla 
zapobiegania pogarszaniu się stanu tych wód 

         

Wdrożenie niezbędnych działań w celu 
stopniowego redukowania zanieczyszczenia 
wód substancjami priorytetowymi  

         

Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia 
każdej znaczącej, utrzymującej się tendencji 
wzrostu stężenia zanieczyszczeń powstających 
na skutek działalności człowieka, w celu 
stopniowej redukcji poziomu zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych 

         

Osiągnięcie zgodności ze wszystkimi 
standardami i celami określonymi w regulacjach 
prawnych Wspólnoty, w zakresie środowiska i 
różnorodności biologicznej, w tym osiągnięty 
korzystny stan ekosystemów wodnych i od 
wody zależnych 

         

II: Z
aspokojenie potrzeb ludno

ści w
 

zakresie zaopatrzenia w
od

ę 

Wdrożenie metodyk określania rzeczywistych 
potrzeb wodnych 

         

Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających 
zarządzanie potrzebami wodnymi 

         

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych 
dotyczących usług wodnych, z uwzględnieniem 
zasady zwrotu kosztów 

         

Kontrolowanie i zmniejszenie strat wody w 
systemach wodociągowych do wielkości 
akceptowalnych pod względem technicznym i 
ekonomicznym 

         

Wdrożenie nowych technologii służących 
oszczędzaniu wody i powtórnemu 
wykorzystywaniu wód zużytych (szarej wody) 

         



Osiągnięcie trwałej świadomości wszystkich 
użytkowników wód o potrzebie racjonalnego, 
oszczędnego korzystania z zasobów wodnych 

         

Opracowanie i realizowanie planów zwiększania 
retencji wodnej z uwzględnieniem ustaleń 
planów gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy oraz potrzeb wynikających z realizacji 
Celu strategicznego IV i przy zastosowaniu 
odpowiednich działań kompensujących 
negatywne oddziaływania na ekosystemy 
wodne i od wody zależne 

         

Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących dla 
celów lokalnego zaopatrzenia w wodę 
bezpośrednio zasoby wodne pochodzące z 
opadów 

         

Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb 
wodnych ludności, uwzględniających 
zróżnicowane warunki naturalne i zagrożenia 
wynikające z niedoborów wody 

         

Wdrożenie i utrzymywanie ścisłych procedur w 
planowaniu przestrzennym, uwzględniające 
możliwości zaopatrzenia w wodę 

         

III: Z
aspokojenie społecznie i ekonom

icznie uzasadn
ionych potrzeb 

w
odnych gospodarki

 

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych 
dotyczących usług wodnych, uwzględniających 
zasadę zwrotu kosztów 

         

Wdrożenie zasad proporcjonalnej partycypacji w 
utrzymaniu urządzeń wodnych 

         

Zidentyfikowanie grup objętych pomocą 
finansową, ustalenie zasad wsparcia 
finansowego użytkowników niezdolnych do 
ponoszenia pełnych kosztów  

         

Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb 
wodnych różnych sektorów gospodarki 
narodowej, uwzględniających zróżnicowane 
warunki naturalne i zagrożenia wynikające z 
niedoborów wody 

         

Usprawnienie systemu edukacji w zakresie 
gospodarowania wodami 

         

Wdrożenie standardów technicznych i 
projektowych uwzględniających konieczność 
racjonalnego gospodarowania zasobami 
wodnymi 

         

Wykreowanie możliwości zwiększenia udziału 
hydroenergetyki w bilansie energetycznym 
kraju, przy uwzględnieniu ograniczeń 
wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i 
innych regulacji prawnych 

         

 
 



IV
: O

graniczenie w
yst

ąpienia negatyw
nych skutków

 
pow

odzi i susz oraz zapobieganie zw
i
ększaniu ryzyka 

w
ystąpienia sytuacji  nadzw

yczajnych i ograniczenie 
w

ystąpienia ich negatyw
nych skutków

 

Wdrożenie polityki w zakresie zarządzania 
ryzykiem powodziowym, uwzględniającej 
odtwarzanie i utrzymywanie wolnej od 
zabudowy przestrzeni dla wód powodziowych 

         

Zwiększenie skuteczności ochrony ludności i 
gospodarki przed powodzią i skutkami suszy 

         

Sukcesywne wdrażanie prawa w zakresie 
zarządzania ryzykiem powodziowym 

         

Utworzenie podstaw organizacyjnych i 
technicznych umożliwiających sukcesywne 
wprowadzanie systemów ubezpieczeń 
powodziowych 

         

Rozwinięcie systemu edukacji w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej 

         

Sukcesywne utrzymywanie i modernizowanie, 
systemu prognoz i ostrzeżeń, w miarę postępu 
technicznego i naukowego 

         

 
Ocena spójności dokumentów: 
 

 
 
 

 

 W pełni spójne  Spójne  
 

Niespójne 



Tabela 5. Ocena spójności między celami projektu Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 a celami i działaniami Ramowej Dyrektywy Wodnej 
Zadania strategiczne i działania operacyjne 

projektu Narodowej Strategii 
Gospodarowania Wodami 2030 

Cele RDW 

Z
adania strategiczne 

Działania operacyjne 

Cele 
nadrz ędne 

RDW 
Cele środowiskowe Pozostałe cele 

U
trzym

anie i popraw
a środow

iska w
odnego 

O
siągnięcie do 2105 r. (w

 uzasadnionych przypadkach do 2021 lub do 2027 r.) 
dobrego stanu w

ód  pow
ierzchniow

ych,   podziem
nych, przejściow

ych i 
przybrze

żnych 

O
chrona przed dalszą degradacją ekosystem

ów
 w

odnych oraz ekosystem
ów

 
lądow

ych i terenów
 podm

okłych 

P
ropagow

anie zrów
now

a
żonego korzystania z w

ód opartego na długoterm
inow

ej 
ochronie dostępnych zasobów

 w
odnych 

D
ą
żenie do w

iększej ochrony i popraw
y stanu środow

iska w
odnego m

iędzy innym
i 

poprzez   szczególne przedsięw
zięcia słu

żące stopniow
em

u ograniczaniu zrzutów
, 

em
isji i strat  priorytetow

ych substancji niebezpiecznych oraz zaprzestaniu lub 
stopniow

em
u elim

inow
aniu zrzutów

, em
isji i strat priorytetow

ych substancji 
niebezpiecznych 

Z
apew

nianie stopniow
ego ograniczenia zanieczyszczenia w

ód podziem
nych i 

zapobieganie ich dalszem
u zanieczyszczaniu 

D
ą
żenie do zm

niejszenie skutków
 pow

odzi i suszy 

Z
apew

nienie odpow
iedniego zaopatrzenia w

 dobrej jako
ści w

od
ę pow

ierzchniow
ą i 

podziem
n
ą 

Z
naczna redukcja zanieczyszczenia w

ód podziem
nych 

O
chrona w

ód terytorialnych i m
orskich 

O
siąganie celów

 odpow
iednich um

ów
 m

iędzynarodow
ych, w

 tym
 m

ających za 
zadanie ochron

ę środow
iska m

orskiego i zapobieganie jego zanieczyszczaniu 

W
dro
żenie działa

ń niezb
ędnych dla zapobie

żenia pogorszaniu się  stanu 
w

szystkich czę
ści w

ód pow
ierzchniow

ych i podziem
nych 

O
chrona, popraw

a stanu w
szystkich czę

ści w
ód pow

ierzchniow
ych w

 celu 
osiągnięcia dobrego stanu w

ód pow
ierzchniow

ych 

O
chrona, popraw

a stanu w
szystkich sztucznych i silnie zm

ienionych czę
ści w

ód 

S
topniow

a redukcja zanieczyszczenia substancjam
i priorytetow

ym
i i zaprzestanie 

lub stopniow
e elim

inow
anie em

isji, odprow
adzania i strat priorytetow

ych substancji 
niebezpiecznych 

O
chrona, popraw

a stanu w
szystkich czę

ści w
ód podziem

nych, zapew
nienie 

rów
now

agi m
iędzy poborem

 a zasilaniem
 w

ód podziem
nych 

W
yelim

inow
anie priorytetow

ych substancji niebezpiecznych i przyczynienie się do 
osiągnięcia stę

że
ń w

 środow
isku m

orskim
 bliskich w

arto
ściom

 tłow
ym

 substancji 
w

ystępujących naturalnie 

K
oordynacja działa

ń w
 m

iędzynarodow
ych obszarach dorzeczy 

W
dro
żenie zasady zw

rotu kosztów
 usług  w

odnych 

Z
apew

nienie udziału ogółu społeczeństw
a, w

 tym
 u
żytkow

ników
 w

ody w
 ustaleniu i 

aktualizacji planów
 gospodarow

ania w
odam

i w
 dorzeczu 

D
la obszarów

 chronionych  - osiągnięcie zgodno
ści ze w

szystkim
i norm

am
i i celam

i  

W
dro
żenie działa

ń niezb
ędnych dla odw

rócenia znaczącego i utrzym
ującego się 

rosn
ącego trendu stę

żenia ka
żdego zanieczyszczenia pow

stałego w
 skutek 

działalno
ści człow

ieka w
 celu stopniow

ej redukcji zanieczyszczenia w
ód 

podziem
nych 

Z
apew

nienie bezpiecze
ństw

a w
ód na poziom

ie w
ym

aganym
 przez istniejące 

praw
odaw

stw
o w

spólnotow
e 

D
ą
żenie do w

dro
żenia polityki opłat za w

od
ę przew

idującą odpow
iednie działania 

zach
ęcające u

żytkow
ników

 do efektyw
nego w

ykorzystyw
ania zasobów

 w
odnych 

D
oprow

adzenie do odpow
iedniego udziału w

 kosztach ró
żnych u

żytkow
ników

 w
ody 

rozło
żony przynajm

niej na przem
ysł, gospodarstw

a dom
ow

e i rolnictw
o, w

 celu 
odzyskania kosztów

 usług w
odnych,  przy uw

zględnieniu zasady  
„zanieczyszczający płaci” 

W
dro
żenie praw

odaw
stw

a w
spólnotow

ego dotyczącego ochrony  w
ód 

I: O
siągnięcie i utrzym

anie dobrego stanu i potencjału 
w

ód i zw
iązanych z nim

i ekosystem
ów

 

Osiągnięcie zgodności z celami 
dotyczącymi dobrego 
stanu/potencjału wód 
powierzchniowych i podziemnych 

                          

Wdrożenie działań niezbędnych dla 
zapobiegania lub ograniczenia 
dopływu zanieczyszczeń do wód 
podziemnych oraz dla zapobiegania 
pogarszaniu się stanu tych wód 

                          

Wdrożenie niezbędnych działań w 
celu stopniowego redukowania 
zanieczyszczenia wód substancjami 
priorytetowymi  

                          

Wdrożenie działań niezbędnych dla 
odwrócenia każdej znaczącej, 
utrzymującej się tendencji wzrostu 
stężenia zanieczyszczeń 
powstających na skutek działalności 
człowieka, w celu stopniowej redukcji 
poziomu zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych 

                          



Osiągnięcie zgodności ze wszystkimi 
standardami i celami określonymi w 
regulacjach prawnych Wspólnoty, w 
zakresie środowiska i różnorodności 
biologicznej, w tym osiągnięty 
korzystny stan ekosystemów wodnych 
i od wody zależnych 

                          

II: Z
aspokojenie potrzeb ludno

ści w
 zakresie zaopatrzenia w

od
ę  

Wdrożenie metodyk określania 
rzeczywistych potrzeb wodnych 

                          

Wprowadzenie mechanizmów 
umożliwiających zarządzanie 
potrzebami wodnymi 

                          

Wdrożenie mechanizmów 
ekonomicznych dotyczących usług 
wodnych, z uwzględnieniem zasady 
zwrotu kosztów 

                          

Kontrolowanie i zmniejszenie strat 
wody w systemach wodociągowych 
do wielkości akceptowalnych pod 
względem technicznym i 
ekonomicznym 

                          

Wdrożenie nowych technologii 
służących oszczędzaniu wody i 
powtórnemu wykorzystywaniu wód 
zużytych (szarej wody) 

                          

Osiągnięcie trwałej świadomości 
wszystkich użytkowników wód o 
potrzebie racjonalnego, oszczędnego 
korzystania z zasobów wodnych 

                          

Opracowanie i realizowanie planów 
zwiększania retencji wodnej z 
uwzględnieniem ustaleń planów 
gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy oraz potrzeb 
wynikających z realizacji Celu 
strategicznego IV i przy zastosowaniu 
odpowiednich działań 
kompensujących negatywne 
oddziaływania na ekosystemy wodne i 
od wody zależne 

                          

Wdrożenie rozwiązań 
wykorzystujących dla celów lokalnego 
zaopatrzenia w wodę bezpośrednio 
zasoby wodne pochodzące z opadów  

                          

Zracjonalizowanie i zaspokojenie 
potrzeb wodnych ludności, 
uwzględniające zróżnicowane warunki 
naturalne i zagrożenia wynikające z 
niedoborów wody 

                          

Wdrożenie i utrzymanie ścisłych 
procedur w planowaniu 
przestrzennym, uwzględniające 
możliwości zaopatrzenia w wodę 

                          



III: Z
aspokojenie społecznie i ekonom

iczne uzasadni
onych potrzeb w

odnych 
gospodarki 

 

Wdrożenie mechanizmów 
ekonomicznych dotyczących usług 
wodnych, uwzględniających zasadę 
zwrotu kosztów 

                          

Wdrożenie zasad proporcjonalnej 
partycypacji w utrzymaniu urządzeń 
wodnych 

                          

Zidentyfikowanie grup objętych 
pomocą finansową, ustalenie zasad 
wsparcia finansowego użytkowników 
niezdolnych do ponoszenia pełnych 
kosztów  

                          

Zracjonalizowanie i zaspokojenie 
potrzeb wodnych różnych sektorów 
gospodarki narodowej, 
uwzględniających zróżnicowane 
warunki naturalne i zagrożenia 
wynikające z niedoborów wody 

                          

Usprawnienie systemu edukacji w 
zakresie gospodarowania wodami 

                          

Wdrożenie standardów technicznych i 
projektowych uwzględniających 
konieczność racjonalnego 
gospodarowania zasobami wodnymi 

                          

Wykreowanie możliwości zwiększenia 
udziału hydroenergetyki w bilansie 
energetycznym kraju, przy 
uwzględnieniu ograniczeń 
wynikających z Ramowej Dyrektywy 
Wodnej i innych regulacji prawnych 

  
 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV
: O

graniczenie w
yst

ąpienia negatyw
nych skutków

 pow
odzi i susz oraz 

zapobieganie zw
i
ększaniu ryzyka w

yst
ąpienia sytuacji  nadzw

yczajnych i 
ograniczenie w

yst
ąpienia ich negatyw

nych skutków
 

Wdrożenie polityki w zakresie 
zarządzania ryzykiem powodziowym, 
uwzględniającej odtwarzanie i 
utrzymywanie wolnej od zabudowy 
przestrzeni dla wód powodziowych 

                          

Zwiększenie skuteczności ochrony 
ludności i gospodarki przed powodzią 
i skutkami suszy 

                          

Sukcesywne wdrażanie prawa w 
zakresie zarządzania ryzykiem 
powodziowym 

                          

Utworzenie podstaw organizacyjnych i 
technicznych umożliwiających 
sukcesywne wprowadzanie systemów 
ubezpieczeń powodziowych 

                          

Rozwinięcie systemu edukacji w 
zakresie ochrony przeciwpowodziowej 

                          

Sukcesywne utrzymywanie i 
modernizowanie systemu prognoz i 
ostrzeżeń, w miarę postępu 
technicznego i naukowego 

                          

 
Ocena spójności dokumentów: 

 
 
 

 W pełni spójne  Spójne  
 

Niespójne 



Tabela 6. Ocena spójności między zadaniami strategicznymi i działaniami operacyjnymi projektu Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 a celami i działaniami dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych 

Zadania strategiczne i działania operacyjne 
projektu Narodowej Strategii Gospodarowania 

Wodami 2030 
Cele dyrektywy w  sprawie ochrony wód podziemnych  

Z
adania strategiczne 

Działania operacyjne 

Cel 
nadrz ędny  Cele szczegółowe 

Z
apobieganie i ochrona przed 

zanieczyszczeniem
 w

ód podziem
nych 

O
chrona przed pogorszeniem

 stanu i 
zanieczyszczeniem

 chem
icznym

 
ekosystem

ów
 zale

żnych od w
ód 

podziem
nych oraz w

 przypadku 
w

ykorzystyw
ania w

ód podziem
nych do 

zaopatrzenia ludno
ści w

 w
od
ę 

przeznaczon
ą do spo

życia 

O
dw

rócenie trendów
 stw

arzających 
znaczące zagro

żenie dla jako
ści 

ekosystem
ów

 w
odnych lub lądow

ych, dla 
zdrow

ia ludzkiego lub dla rzeczyw
istych 

lub potencjalnych  m
o
żliw

o
ści 

uzasadnionego korzystania ze środow
iska 

w
odnego  

W
yznaczenie  kryteriów

 słu
żących 

definiow
aniu początkow

ych punktów
 

odw
rócenia takich trendów

, z 
uw

zględnieniem
  praw

dopodobieństw
a 

ujem
nych skutków

 dla ekosystem
ów

 
w

odnych lub lądow
ych zale

żnych od  w
ód 

podziem
nych 

W
yznaczenie kryteriów

 oceny dobrego 
stanu chem

icznego w
ód podziem

nych 

W
yznaczenie kryteriów

 słu
żących  

identyfikacji i odw
róceniu znaczących i 

utrzym
ujących się trendów

 w
zrostow

ych 
oraz kryteriów

 słu
żących definiow

aniu 
początkow

ych punktów
 odw

rócenia  
takich trendów

 

Z
apobieganie w

prow
adzaniu 

zanieczyszcze
ń do w

ód podziem
nych lub 

ograniczenie ich   

Z
apobieganie pogarszaniu się stanu 

w
szystkich jednolitych czę

ści w
ód 

podziem
nych lub ich ograniczanie 

U
nikanie pogorszenia się jako

ści zasobów
 

w
ód podziem

nych w
 celu zredukow

ania 
poziom

u uzdatniania w
ody pitnej 

O
siągnięcie poziom

ów
 jako

ści w
ody, które 

nie pow
odują znaczącego oddziaływ

ania 
na zdrow

ie ludzkie i środow
isko oraz nie 

stw
arzają zagro

że
ń dla zdrow

ia ludzkiego 
i  środow

iska 

U
nikanie pow

staw
ania w

yw
ołujących 

negatyw
ne skutki stę

że
ń szkodliw

ych 
zanieczyszcze

ń w
 w

odach podziem
nych, 

zapobieganie ich pow
staw

aniu lub 
zm

niejszanie ich  

Z
apew

nienie spójnej ochrony w
ód 

podziem
nych 

I: O
siągnięcie i utrzym

anie dobrego stanu i potencjału 
w

ód i zw
iązanych z nim

i ekosystem
ów

 

Osiągnięcie zgodności z celami dotyczącymi 
dobrego stanu/potencjału wód powierzchniowych i 
podziemnych 

            

Wdrożenie działań niezbędnych dla zapobiegania 
lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 
podziemnych oraz dla zapobiegania pogarszaniu 
się stanu tych wód 

            

Wdrożenie niezbędnych działań w celu 
stopniowego redukowania zanieczyszczenia wód 
substancjami priorytetowymi 

            

Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia 
każdej znaczącej, utrzymującej się tendencji 
wzrostu stężenia zanieczyszczeń powstających na 
skutek działalności człowieka, w celu stopniowej 
redukcji poziomu zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych 

            

Osiągnięcie zgodności ze wszystkimi standardami i 
celami określonymi w regulacjach prawnych 
Wspólnoty, w zakresie środowiska i różnorodności 
biologicznej, w tym osiągnięty korzystny stan 
ekosystemów wodnych i od wody zależnych 

            



 

II: Z
aspokojenie potrzeb ludno

ści w
 zakresie zaopatrzenia w

od
ę 

Wdrożenie metodyk określania rzeczywistych 
potrzeb wodnych 

            

Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających 
zarządzanie potrzebami wodnymi 

            

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych 
dotyczących usług wodnych, z uwzględnieniem 
zasady zwrotu kosztów 

            

Kontrolowanie i zmniejszenie strat wody w 
systemach wodociągowych do wielkości 
akceptowalnych pod względem technicznym i 
ekonomicznym 

            

Wdrożenie nowych technologii służących 
oszczędzaniu wody i powtórnemu wykorzystywaniu 
wód zużytych (szarej wody) 

            

Osiągnięcie trwałej świadomości wszystkich 
użytkowników wód o potrzebie racjonalnego, 
oszczędnego korzystania z zasobów wodnych 

            

Opracowanie i realizowanie planów zwiększania 
retencji wodnej z uwzględnieniem ustaleń planów 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy 
oraz potrzeb wynikających z realizacji Celu 
strategicznego IV i przy zastosowaniu 
odpowiednich działań kompensujących negatywne 
oddziaływania na ekosystemy wodne i od wody 
zależne 

            

Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących dla celów 
lokalnego zaopatrzenia w wodę bezpośrednio 
zasoby wodne pochodzące z opadów 

            

Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb wodnych 
ludności, uwzględniających zróżnicowane warunki 
naturalne i zagrożenia wynikające z niedoborów 
wody 

            

Wdrożenie i utrzymywanie ścisłych procedur w 
planowaniu przestrzennym, uwzględniające 
możliwości zaopatrzenia w wodę 

            

III: Z
aspokojenie społecznie i ekonom

icznie 
uzasadnionych potrzeb w

odnych gospodarki
 

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych 
dotyczących usług wodnych, uwzględniających 
zasadę zwrotu kosztów 

            

Wdrożenie zasad proporcjonalnej partycypacji w 
utrzymaniu urządzeń wodnych 

            

Zidentyfikowanie grup objętych pomocą finansową, 
ustalenie zasad wsparcia finansowego 
użytkowników niezdolnych do ponoszenia pełnych 
kosztów  

            

Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb wodnych 
różnych sektorów gospodarki narodowej, 
uwzględniających zróżnicowane warunki naturalne i 
zagrożenia wynikające z niedoborów wody 

            

Usprawnienie systemu edukacji w zakresie 
gospodarowania wodami 

            



Wdrożenie standardów technicznych i projektowych 
uwzględniających konieczność racjonalnego 
gospodarowania zasobami wodnymi 

            

Wykreowanie możliwości zwiększenia udziału 
hydroenergetyki w bilansie energetycznym kraju, 
przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z 
Ramowej Dyrektywy Wodnej i innych regulacji 
prawnych 

            

IV
: O

graniczenie w
yst

ąpienia negatyw
nych skutków

 
pow

odzi i susz oraz zapobieganie zw
i
ększaniu 

ryzyka w
yst

ąpienia sytuacji  nadzw
yczajnych i 

ograniczenie w
yst

ąpienia ich negatyw
nych skutków

 

Wdrożenie polityki w zakresie zarządzania 
ryzykiem powodziowym, uwzględniającej 
odtwarzanie i utrzymywanie wolnej od zabudowy 
przestrzeni dla wód powodziowych 

            

Zwiększenie skuteczności ochrony ludności i 
gospodarki przed powodzią i skutkami suszy 

            

Sukcesywne wdrażanie prawa w zakresie 
zarządzania ryzykiem powodziowym 

            

Utworzenie podstaw organizacyjnych i 
technicznych umożliwiających sukcesywne 
wprowadzanie systemów ubezpieczeń 
powodziowych 

            

Rozwinięcie systemu edukacji w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej 

            

Sukcesywne utrzymywanie i modernizowanie 
systemu prognoz i ostrzeżeń, w miarę postępu 
technicznego i naukowego 

            

 
Ocena spójności dokumentów: 
 

 
 

 W pełni spójne  Spójne  
 

Niespójne 



Tabela 7. Ocena spójności między zadaniami strategicznymi i działaniami operacyjnymi projektu Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 a celami i działaniami Dyrektywy Powodziowej 

Zadania strategiczne i działania operacyjne projektu Narodowej 
Strategii Gospodarowania Wodami 2030 Cele Dyrektywy Powodziowej 

Zadania 
strategiczne  Działania operacyjne 

Cele nadrz ędne DP Cele szczegółowe Działania 

U
stanow

ienie ram
 dla 

oceny ryzyka 
pow

odziow
ego i 

zarządzania nim
, w

 celu 
ograniczania negatyw

nych 
konsekw

encji dla zdrow
ia 

ludzkiego, środow
iska, 

dziedzictw
a kulturow

ego 
oraz działalno

ści 
gospodarczej, zw

iązanych 
z pow

odziam
i 

W
łączenie do polityk 

w
spólnotow

ych w
ysokiego 

poziom
u ochrony 

środow
iska naturalnego 

zgodnie z zasad
ą 

zrów
now

a
żonego rozw

oju 

K
oordynacja stosow

ania 
dyrektyw

y pow
odziow

ej  z 
R

D
W

 

D
ą
żenie do zapew

nienia 
aktyw

nego udziału 
zainteresow

anych stron 

K
oordynacja działa

ń w
  

m
iędzynarodow

ych 
obszarach dorzeczy 

O
pracow

anie w
stępnej 

oceny ryzyka 
pow

odziow
ego 

W
yznaczenie celów

 
zarządzania ryzykiem

 
pow

odziow
ym

 

O
pracow

anie m
ap 

zagro
żenia pow

odziow
ego 

i m
ap ryzyka 

pow
odziow

ego 

O
pracow

anie scenariuszy 
zdarze

ń ekstrem
alnych 

O
pracow

anie planów
 

zarządzania ryzykiem
 

pow
odziow

ym
 

I: O
siągnięcie i utrzym

anie dobrego stanu i 
potencjału w

ód i zw
i
ązanych z nim

i 
ekosystem

ów
 

Osiągnięcie zgodności z celami dotyczącymi dobrego 
stanu/potencjału wód powierzchniowych i podziemnych           

Wdrożenie działań niezbędnych dla zapobiegania lub 
ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz 
dla zapobiegania pogarszaniu się stanu tych wód           

Wdrożenie niezbędnych działań w celu stopniowego 
redukowania zanieczyszczenia wód substancjami priorytetowymi            

Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia każdej 
znaczącej, utrzymującej się tendencji wzrostu stężenia 
zanieczyszczeń powstających na skutek działalności człowieka, 
w celu stopniowej redukcji poziomu zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych           

Osiągnięcie zgodności ze wszystkimi standardami i celami 
określonymi w regulacjach prawnych Wspólnoty, w zakresie 
środowiska i różnorodności biologicznej, w tym osiągnięty 
korzystny stan ekosystemów wodnych i od wody zależnych           

II: Z
aspokojenie potrzeb ludno

ści w
 zakresie zaopatrzenia 

w
od
ę 

Wdrożenie metodyk określania rzeczywistych potrzeb wodnych           

Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających zarządzanie 
potrzebami wodnymi           

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych dotyczących usług 
wodnych, z uwzględnieniem zasady zwrotu kosztów           

Kontrolowanie i zmniejszenie strat wody w systemach 
wodociągowych do wielkości akceptowalnych pod względem 
technicznym i ekonomicznym           

Wdrożenie nowych technologii służących oszczędzaniu wody i 
powtórnemu wykorzystywaniu wód zużytych (szarej wody)           

Osiągnięcie trwałej świadomości wszystkich użytkowników wód o 
potrzebie racjonalnego, oszczędnego korzystania z zasobów 
wodnych           

Opracowanie i realizowanie planów zwiększania retencji wodnej 
z uwzględnieniem ustaleń planów gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy oraz potrzeb wynikających z realizacji Celu 
strategicznego IV i przy zastosowaniu odpowiednich działań 
kompensujących negatywne oddziaływania na ekosystemy 
wodne i od wody zależne           



Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących dla celów lokalnego 
zaopatrzenia w wodę bezpośrednio zasoby wodne pochodzące z 
opadów           

Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb wodnych ludności, 
uwzględniających zróżnicowane warunki naturalne i zagrożenia 
wynikające z niedoborów wody           

Wdrożenie i utrzymywanie ścisłych procedur w planowaniu 
przestrzennym, uwzględniające możliwości zaopatrzenia w wodę           

III: Z
aspokojenie społecznie i ekonom

icznie 
uzasadnionych potrzeb w

odnych gospodarki
 

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych dotyczących usług 
wodnych, uwzględniających zasadę zwrotu kosztów           

Wdrożenie zasad proporcjonalnej partycypacji w utrzymaniu 
urządzeń wodnych           

Zidentyfikowanie grup objętych pomocą finansową, ustalenie 
zasad wsparcia finansowego użytkowników niezdolnych do 
ponoszenia pełnych kosztów            

Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb wodnych różnych 
sektorów gospodarki narodowej, uwzględniających zróżnicowane 
warunki naturalne i zagrożenia wynikające z niedoborów wody           

Usprawnienie systemu edukacji w zakresie gospodarowania 
wodami           

Wdrożenie standardów technicznych i projektowych 
uwzględniających konieczność racjonalnego gospodarowania 
zasobami wodnymi           

Wykreowanie możliwości zwiększenia udziału hydroenergetyki w 
bilansie energetycznym kraju, przy uwzględnieniu ograniczeń 
wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i innych regulacji 
prawnych           

IV
: O

graniczenie w
yst

ąpienia negatyw
nych 

skutków
 pow

odzi i susz oraz zapobieganie 
zw

iększaniu ryzyka w
yst

ąpienia sytuacji  
nadzw

yczajnych i ograniczenie w
yst

ąpienia 
ich negatyw

nych skutków
 

Wdrożenie polityki w zakresie zarządzania ryzykiem 
powodziowym, uwzględniającej odtwarzanie i utrzymywanie 
wolnej od zabudowy przestrzeni dla wód powodziowych           

Zwiększenie skuteczności ochrony ludności i gospodarki przed 
powodzią i skutkami suszy            

Sukcesywne wdrażanie prawa w zakresie zarządzania ryzykiem 
powodziowym           

Utworzenie podstaw organizacyjnych i technicznych 
umożliwiających sukcesywne wprowadzanie systemów 
ubezpieczeń powodziowych           

Rozwinięcie systemu edukacji w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej           

Sukcesywne utrzymywanie i modernizowanie systemu prognoz i 
ostrzeżeń, w miarę postępu technicznego i naukowego           

 
Ocena spójności dokumentów: 
 

 
 

 W pełni spójne  Spójne  
 

Niespójne 



Tabela 8. Ocena spójności między celami strategicznymi i działaniami operaycyjnymi projektu Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 a celami dyrektywy w sprawie strategii morskiej 

Cele strategiczne i operacyjne projektu Narodowej St rategii 
Gospodarowania Wodami 2030 

Cele Dyrektywy w sprawie strategii morskiej 

Zadania 
strategiczne Działania operacyjne 

Cele nadrz ędne Cele szczegółowe 

Z
apobieganie i stopniow

e 
elim

inow
anie  zanieczyszczenia 

środow
iska m

orskiego,  aby 
w

ykluczyć znaczny w
pływ

 na  
biologiczn

ą ró
żnorodno

ść m
orską, 

ekosystem
y m

orskie, zdrow
ie ludzkie 

i zgodne z praw
em

 form
y korzystania 

z m
orza, albo te

ż znaczne dla nich 
zagro

żenie 

U
stanow

ienie  ram
, w

 których 
pa
ństw

a członkow
skie podejm

ują 
niezb

ędne środki na rzecz 
osiągnięcia lub utrzym

ania dobrego 
stanu ekologicznego środow

iska 
m

orskiego najpó
źniej do 2020 r. 

P
rom

ocja w
łączenia kw

estii 
środow

iskow
ych do w

szystkich 
w

ła
ściw

ych dziedzin polityki 

W
spółpraca, m

iędzynarodow
a w

 celu 
skoordynow

ania strategii m
orskich 

P
odejście do zarządzania  

działalno
ścią człow

ieka oparte na 
ekosystem

ie, gw
arantujące, że 

zbiorow
y nacisk w

yw
ierany przez 

tego typu działalno
ść 

utrzym
yw

any jest na poziom
ie 

um
o
żliw

iającym
 osiągnięcie dobrego 

stanu ekologicznego środow
iska i że 

m
o
żliw

o
ści ekosystem

ów
 m

orskich 
reagow

ania na zm
iany w

yw
ołane 

przez człow
ieka nie są zagro

żone, 
um

o
żliw

iając jednocze
śnie trw

ałe 
u
żytkow

anie zasobów
 i usług 

m
orskich przez obecne i przyszłe 

pokolenia  

O
siągnięcie  i zachow

anie dobrego 
stanu ekosystem

ów
  m

orskich 

W
spieranie zrów

now
a
żonego 

sposobu korzystania  z m
órz oraz 

zachow
anie ekosystem

ów
 m

orskich 

Z
achow

anie m
orskiej ró

żnorodno
ści 

biologicznej i stw
orzenie m

orskiej 
sieci obszarów

 chronionych 

O
chrona i zachow

anie środow
iska 

m
orskiego, zapobieganie pogarszaniu 

się stanu tego środow
iska oraz, w

 
m

iarę m
o
żliw

o
ści, przyw

rócenie stanu 
tego środow

iska na obszarach 
poddanych niekorzystnem

u 
oddziaływ

aniu  

I: O
siągnięcie i utrzym

anie dobrego stanu i 
potencjału w

ód i zw
i
ązanych z nim

i 
ekosystem

ów
 

Osiągnięcie zgodności z celami dotyczącymi dobrego 
stanu/potencjału wód powierzchniowych i podziemnych 

         

Wdrożenie działań niezbędnych dla zapobiegania lub ograniczenia 
dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz dla 
zapobiegania pogarszaniu się stanu tych wód 

         

Wdrożenie niezbędnych działań w celu stopniowego redukowania 
zanieczyszczenia wód priorytetowymi substancjami 
niebezpiecznymi 

         

Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia każdej znaczącej, 
utrzymującej się tendencji wzrostu stężenia zanieczyszczeń 
powstających na skutek działalności człowieka, w celu stopniowej 
redukcji poziomu zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

         

Osiągnięcie zgodności ze wszystkimi standardami i celami 
określonymi w regulacjach prawnych Wspólnoty, w zakresie 
środowiska i różnorodności biologicznej, w tym osiągnięty korzystny 
stan ekosystemów wodnych i od wody zależnych 

         

II: Z
aspokojenie potrzeb ludno

ści w
 

zakresie zaopatrzenia w
od

ę  

Wdrożenie metodyk określania rzeczywistych potrzeb wodnych          

Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających zarządzanie 
potrzebami wodnymi 

         

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych dotyczących usług 
wodnych, z uwzględnieniem zasady zwrotu kosztów 

         

Kontrolowanie i zmniejszenie strat wody w systemach 
wodociągowych do wielkości akceptowalnych pod względem 
technicznym i ekonomicznym 

         

Wdrożenie nowych technologii służących oszczędzaniu wody i 
powtórnemu wykorzystywaniu wód zużytych (szarej wody) 

         

Osiągnięcie trwałej świadomości wszystkich użytkowników wód o 
potrzebie racjonalnego, oszczędnego korzystania z zasobów 
wodnych 

         



Opracowanie i realizowanie planów zwiększania retencji wodnej z 
uwzględnieniem ustaleń planów gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy oraz potrzeb wynikających z realizacji Celu 
strategicznego IV i przy zastosowaniu odpowiednich działań 
kompensujących negatywne oddziaływania na ekosystemy wodne i 
od wody zależne 

         

Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących dla celów lokalnego 
zaopatrzenia w wodę bezpośrednio zasoby wodne pochodzące z 
opadów 

         

Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb wodnych ludności, 
uwzględniających zróżnicowane warunki naturalne i zagrożenia 
wynikające z niedoborów wody 

         

Wdrożenie i utrzymywanie ścisłych procedur w planowaniu 
przestrzennym, uwzględniające możliwości zaopatrzenia w wodę 

         

III: Z
aspokojenie społecznie i ekonom

icznie 
uzasadnionych potrzeb w

odnych gospodarki
 

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych dotyczących usług 
wodnych, uwzględniających zasadę zwrotu kosztów 

         

Wdrożenie zasad proporcjonalnej partycypacji w utrzymaniu 
urządzeń wodnych 

         

Zidentyfikowanie grup objętych pomocą finansową, ustalenie zasad 
wsparcia finansowego użytkowników niezdolnych do ponoszenia 
pełnych kosztów  

         

Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb wodnych różnych 
sektorów gospodarki narodowej, uwzględniających zróżnicowane 
warunki naturalne i zagrożenia wynikające z niedoborów wody 

         

Usprawnienie systemu edukacji w zakresie gospodarowania 
wodami 

         

Wdrożenie standardów technicznych i projektowych 
uwzględniających konieczność racjonalnego gospodarowania 
zasobami wodnymi 

         

Wykreowanie możliwości zwiększenia udziału hydroenergetyki w 
bilansie energetycznym kraju, przy uwzględnieniu ograniczeń 
wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i innych regulacji 
prawnych 

         

IV
: O

graniczenie w
yst

ąpienia negatyw
nych 

skutków
 pow

odzi i susz oraz zapobieganie 
zw

iększaniu ryzyka w
yst

ąpienia sytuacji 
nadzw

yczajnych i ograniczenie w
yst

ąpienia 
ich negatyw

nych skutków
 

Wdrożenie polityki w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym, 
uwzględniającej odtwarzanie i utrzymywanie wolnej od zabudowy 
przestrzeni dla wód powodziowych 

         

Zwiększenie skuteczności ochrony ludności i gospodarki przed 
powodzią i skutkami suszy 

         

Sukcesywne wdrażanie prawa w zakresie zarządzania ryzykiem 
powodziowym 

         

Utworzenie podstaw organizacyjnych i technicznych 
umożliwiających sukcesywne wprowadzanie systemów ubezpieczeń 
powodziowych 

         

Rozwinięcie systemu edukacji w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej 

         

Sukcesywne utrzymywanie i modernizowanie systemu prognoz i 
ostrzeżeń, w miarę postępu technicznego i naukowego 

         

Ocena spójności dokumentów: 
 

 W pełni spójne  Spójne  
 

Niespójne 



Tabela 9. Ocena spójności między celami strategicznymi i operacyjnymi projektu Narodowej Strategii Gospodarki Wodnej 2030 a celami i działaniami Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej (Strategii Goeteborskiej 2001) 

Cele strategiczne i operacyjne projektu Narodowej 
Strategii Gospodarki Wodnej 2030  

Cele i działania organizacyjne Strategii Zrównowa żonego Rozwoju 
Unii Europejskiej (Strategii Goeteborskiej 2001) 

Cele i działania operacyjne Strategii Zrównowa żonego Rozwoju Unii Europejskiej 
 (Strategii Goeteborskiej 2001) 

Cele 
strategiczne Cele operacyjne 

Poprawa spójno ści polityk Z
niesienie subsydiów

 w
spieraj

ących pow
staw

anie 
du
żej ilo

ści odpadów
 przy korzystaniu z zasobów

 

Inwestowanie w nauk ę i 
technologie przyszło ści 

P
opraw

a kom
unikacji społecznej oraz m

obilizacja 
obyw

ateli i przedsi
ębiorców

 

Ograniczanie zmian klimatu i 
wzrost u życia czystej energii 

Ograniczenie zag -
rożenia zdrowia 

publicznego 

Bardziej odpowie -
dzialne gospodaro-

wanie zasobami 

Poprawa systemu 
transportowego i 

gospodarowania gruntami 

K
oncentrow

anie uw
agi w

szystkich polityk na 
zrów

now
ażonym

 rozw
oju 

P
rom

ow
anie przez politykę roln

ą bardziej jako
ści 

niż ilości produktów
 

P
rom

ow
anie zrów

now
a
żonego rozw

oju zasobów
 

rybnych przez W
P

R
 w

  U
E

 i poza nią 

O
graniczanie kongestii i zanieczyszcze

ń przez pro-
środow

iskow
ą politykę transportow

ą 

K
oncentracja polityki spójności na problem

ach  
strukturalnych now

o  now
o rozw

ijanych regionów
 

Z
apew

nienie oceny korzyści i kosztów
 ekonom

i-
cznych, społecznych, ekologicznych działań w

 U
E

 

P
ełne w

ykorzystanie program
ów

 ram
ow

ych U
E

 do 
bada

ń w
spierających rozw

ój zrów
now

a
żonego 

W
spieranie sektora pryw

atnego w
e w

łączaniu 
czyn-ników

 środow
iskow

ych do specyfikacji 
zam

ów
ie
ń 

O
kre
ślenie głów

nych przeszkód w
e w

drażaniu no-
w

ych technologii w
  przem

yśle (energet., kom
unik.) 

O
kre
ślenie m

ożliw
o
ści rozw

oju poprzez globalny 
m

onitoring środow
iska i bezpiecze

ństw
a 

O
graniczanie em

isji gazów
 cieplarnianych w

 U
E

 
średnio o 1%

 rocznie w
 latach 1990 - 2020 

W
ycofanie subsydiów

 dla produkcji i w
ykorzystania 

paliw
 kopalnych do 2010 r. 

O
siągnięcie 7%

 w
 2010 r. i m

in. 20%
 w

 2020 r. 
zu
życia paliw

 odnaw
ialnych, w

 tym
 biopaliw

 

Z
m

niejszanie zapotrzebow
ania na energię, np. 

pop-rzez popraw
ę efektyw

ności energetycznej 
budynku 

P
row

adzenie bada
ń nad rozw

ojem
 i popularyzacją 

energii ze źródeł  odnaw
ialnych i nuklearnej 

D
o 2020 r. zapew

nienie stosow
ania chem

ikaliów
 w

 
sposób nie zagra

żający zdrow
iu ludzi i środow

isku 

P
opraw

a inform
acji konsum

enckiej i etykietow
ania 

żyw
ności inform

acjam
i o jej jako

ści 

P
opraw

a m
onitoringu i kontroli oodziaływ

a
ń niek-

tórych zw
iązków

 na zdrow
ie ludzi i środow

isko 

O
chrona i restytucja siedlisk przyrodniczych oraz 

pow
strzym

anie utraty bioró
żnorodności do 2010 r. 

O
dw

rócenie spadku i zapew
nienie rów

now
agi 

zasobów
 rybnych; lepsza jakość ekosystem

ów
 

m
orskich 

R
ozw

ój zintegrow
anej polityki produktow

ej w
 celu 

ograniczenia ilo
ści u

żytkow
anych zasobów

 

R
ozdzielnie w

zrostu transportu od w
zrostu P

K
B

 w
 

celu ograniczeniu ujem
nych skutków

 transportu 

T
ransform

acja transportu z drogow
ego na kolejow

y 
w

odny, publiczny; stabilizacja liczby aut z 1998 r. 

P
rom

ow
anie bardziej zrów

now
a
żonego rozw

oju re-
gionalnego – zm

niejszenie różnic ekonom
icznych 

Z
ró
żnicow

anie źródeł dochodów
 w

 obszarach w
iej-

skich, poprzez kształtow
anie środków

 na cele W
P

R
 

P
opieranie inicjatyw

 lokalnych  w
 celu zm

niejsze-
nia problem

ów
 na obszarach m

iejskich 

I: O
siągnięcie i utrzym

anie dobrego stanu i potencjału w
ód i 

zw
iązanych z nim

i ekosystem
ów

 

Osiągnięcie zgodności z celami dotyczącymi 
dobrego stanu/potencjału wód powierzchniowych 
i podziemnych 

                            

Wdrożenie działań niezbędnych dla zapobiegania 
lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 
podziemnych oraz dla zapobiegania pogarszaniu 
się stanu tych wód 

                            

Wdrożenie niezbędnych działań w celu 
stopniowego redukowania zanieczyszczenia wód 
substancjami priorytetowymi 

                            

Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia 
każdej znaczącej, utrzymującej się tendencji 
wzrostu stężenia zanieczyszczeń powstających 
na skutek działalności człowieka, w celu 
stopniowej redukcji poziomu zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych 

                            

Osiągnięcie zgodności ze wszystkimi 
standardami i celami określonymi w regulacjach 
prawnych Wspólnoty, w zakresie środowiska i 
różnorodności biologicznej, w tym osiągnięty 
korzystny stan ekosystemów wodnych i od wody 
zależnych 

                            

II: Z
aspokojenie 

potrzeb ludno
ści w

 
zakresie 

zaopatrzenia w
od

ę
 

Wdrożenie metodyk określania rzeczywistych 
potrzeb wodnych 

                            

Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających 
zarządzanie potrzebami wodnymi 

                            

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych 
dotyczących usług wodnych, z uwzględnieniem 
zasady zwrotu kosztów 

                            



Kontrolowanie i zmniejszenie strat wody w 
systemach wodociągowych do wielkości 
akceptowalnych pod względem technicznym i 
ekonomicznym 

                            

Wdrożenie nowych technologii służących 
oszczędzaniu wody i powtórnemu 
wykorzystywaniu wód zużytych (szarej wody) 

                            

Osiągnięcie trwałej świadomości wszystkich 
użytkowników wód o potrzebie racjonalnego i 
oszczędnego korzystania z zasobów wodnych 

                            

Opracowanie i realizowanie planów zwiększania 
retencji wodnej z uwzględnieniem ustaleń planów 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy 
oraz potrzeb wynikających z realizacji Celu 
strategicznego IV i przy zastosowaniu 
odpowiednich działań kompensujących 
negatywne oddziaływania na ekosystemy wodne i 
od wody zależne 

                            

Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących dla celów 
lokalnego zaopatrzenia w wodę bezpośrednio 
zasoby wodne pochodzące z opadów 

                            

Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb 
wodnych ludności, uwzględniających 
zróżnicowane warunki naturalne i zagrożenia 
wynikające z niedoborów wody 

                            

Wdrożenie i utrzymywanie ścisłych procedur w 
planowaniu przestrzennym, uwzględniające 
możliwości zaopatrzenia w wodę 

                            

III: Z
aspokojenie społecznie i ekonom

icznie uzasadn
ionych potrzeb 

w
odnych gospodarki

 

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych 
dotyczących usług wodnych, uwzględniających 
zasadę zwrotu kosztów 

                            

Wdrożenie zasad proporcjonalnej partycypacji w 
utrzymaniu urządzeń wodnych 

                            

Zidentyfikowanie grup objętych pomocą 
finansową, ustalenie zasad wsparcia finansowego 
użytkowników niezdolnych do ponoszenia 
pełnych kosztów  

                            

Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb 
wodnych różnych sektorów gospodarki 
narodowej, uwzględniających zróżnicowane 
warunki naturalne i zagrożenia wynikające z 
niedoborów wody 

                            

Usprawnienie systemu edukacji w zakresie 
gospodarowania wodami 

                            

Wdrożenie standardów technicznych i 
projektowych uwzględniających konieczność 
racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi 

                            

Wykreowanie możliwości zwiększenia udziału 
hydroenergetyki w bilansie energetycznym kraju, 
przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z 
Ramowej Dyrektywy Wodnej i innych regulacji 
prawnych 

                            



 
 

IV
: O

graniczenie w
yst

ąpienia negatyw
nych skutków

 
pow

odzi i susz oraz zapobieganie zw
i
ększaniu 

ryzyka w
yst

ąpienia sytuacji  nadzw
yczajnych i 

ograniczenie w
yst

ąpienia ich negatyw
nych skutków

 

Wdrożenie polityki w zakresie zarządzania 
ryzykiem powodziowym, uwzględniającej 
odtwarzanie i utrzymywanie wolnej od zabudowy 
przestrzeni dla wód powodziowych 

                            

Zwiększenie skuteczności ochrony ludności i 
gospodarki przed powodzią i skutkami suszy 

                            

Sukcesywne wdrażanie prawa w zakresie 
zarządzania ryzykiem powodziowym 

                            

Utworzenie podstaw organizacyjnych i 
technicznych umożliwiających sukcesywne 
wprowadzanie systemów ubezpieczeń 
powodziowych 

                            

Rozwinięcie systemu edukacji w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej 

                            

Sukcesywne utrzymywanie i modernizowanie 
system prognoz i ostrzeżeń, w miarę postępu 
technicznego i naukowego 

                            

 
Ocena spójności dokumentów: 
 

 
 
 

 W pełni spójne  Częściowo spójne  

 

Niespójne 



Tabela 10. Ocena spójności między celami strategicznymi i operacyjnymi  projektu Narodowej Strategii Gospodarki Wodnej 2030 a celami i zadaniami VI Programu Działań na Rzecz Środowiska Unii Europejskiej 2002-2012 
Cele strategiczne i operacy jne projektu Narodowej Strategii 

Gospodarki Wodnej  2030 Wybrane cele i zadania VI Programu Działa ń na Rzecz Środowiska Unii Europejskiej 2002-2012 

Cele 
strategiczne Cele operacyjne 

Działania strategiczne w celu realizacji zada ń ochrony środowiska 
 

P
rzeciw

działanie zm
ianom

 klim
atu 

Ochrona przyrody i 
różnorodno ści biologicznej  

Ochrona 
zdrowia i 

jako ści życia  

Z
rów

now
a
żone w

ykorzystania i gospodarka zasobam
i 

naturalnym
i i odpadam

i
 

D
ziałania w

 spraw
ie zagadnie

ń
 m

iędzynarodow
ych

 

T
w

orzenie polityki ochrony 
środow

iska
 

R
ozw

ój now
ego praw

odaw
stw

a w
spólnotow

ego i 
zm

iana obow
iązującego praw

odaw
stw

a 

B
ardziej skuteczne w

prow
adzanie w

 życie i 
stosow

anie praw
a w

spólnotow
ego dotycz. 

środow
iska 

W
łączenie w

ym
ogów

 ochrony środow
iska do 

przygotow
ania, okre

ślenia, stosow
ania polityk, 

działa
ń 

W
spieranie trw

ałych w
zorców

 produkcji i 
spo

życia w
 celu internalizacji zarów

no 
negatyw

nego jak i pozytyw
nego w

pływ
u na 

środow
isko 

P
opraw

ienie w
spółpracy i partnerstw

a z 
przedsiębiorstw

am
i  w

 celu popraw
y działalności 

w
 zakresie ochrony środow

iska 

Lepsze inform
ow

anie  o procesach i produktach 
konsum

entów
, przedsiębiorstw

 i  instytucji 
publicznych 

W
spieranie w

łączania zagadnie
ń ochrony 

środow
iska do sektora finansow

ego 

S
tw

orzenie system
u odpow

iedzialności 
W

spólnoty ze środow
isko naturalne 

W
spółpraca i partnerstw

o z grupam
i 

konsum
entów

 i organizacjam
i pozarządow

ym
i i 

w
spieranie lepszego zrozum

ienia i udziału w
 

ochronie środow
iska 

Z
ach

ęcanie do w
spierania skutecznego i 

trw
ałego w

ykorzystania i zarządzania lądem
 i 

m
orzem

, z uw
zględnieniem

 zagadnie
ń ochrony 

środow
iska 

O
chrona i w

ła
ściw

a odbudow
a przyrody i 

zró
żnicow

ania biologicznego po 
zanieczyszczeniu 

Z
achow

anie, w
ła
ściw

a odbudow
a i stałe 

w
ykorzystanie środow

iska m
orskiego, w

ybrze
ża i 

bagien 

W
spieranie stałego w

ykorzystyw
ania m

órz i za-
chow

ania m
orskiego ekosystem

u, łącznie z 
dnem

 m
orskim

, ujściam
i rzek i pasam

i 
nadbrze

żnym
i z zachow

aniem
 ró
żnorodno

ści 
biologicznej 

O
siągnięcie poziom

ów
 jako

ści ziem
i i w

ody po-
w

ierzch., które nie w
yw

ołują znacznego w
pływ

u i 
zagro

żenia dla zdrow
ia ludzkiego i środow

iska 

O
siągnięcie zrów

now
a
żonego u

żytkow
ania  i 

w
ysokiej jako

ści w
ody 

I: O
siągnięcie i utrzym

anie dobrego stanu i potencjału w
ód i 

zw
iązanych z nim

i ekosystem
ów

 

Osiągnięcie zgodności z celami dotyczącymi 
dobrego stanu/potencjału wód 
powierzchniowych i podziemnych 

                   

Wdrożenie działań niezbędnych dla 
zapobiegania lub ograniczenia dopływu 
zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz dla 
zapobiegania pogarszaniu się stanu tych wód 

                   

Wdrożenie niezbędnych działań w celu 
stopniowego redukowania zanieczyszczenia 
wód substancjami priorytetowymi 

                   

Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia 
każdej znaczącej, utrzymującej się tendencji 
wzrostu stężenia zanieczyszczeń powstających 
na skutek działalności człowieka, w celu 
stopniowej redukcji poziomu zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych 

                   

Osiągnięcie zgodności ze wszystkimi 
standardami i celami określonymi w regulacjach 
prawnych Wspólnoty, w zakresie środowiska i 
różnorodności biologicznej, w tym osiągnięty 
korzystny stan ekosystemów wodnych i od 
wody zależnych 

                   



 

II: Z
aspokojenie potrzeb ludno

ści w
 zakresie zaopatrzenia w

od
ę  

Wdrożenie metodyk określania rzeczywistych 
potrzeb wodnych 

                   

Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających 
zarządzanie potrzebami wodnymi 

                   

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych 
dotyczących usług wodnych, z uwzględnieniem 
zasady zwrotu kosztów 

                   

Kontrolowanie i zmniejszenie strat wody w 
systemach wodociągowych do wielkości 
akceptowalnych pod względem technicznym i 
ekonomicznym 

                   

Wdrożenie nowych technologii służących 
oszczędzaniu wody i powtórnemu 
wykorzystywaniu wód zużytych (szarej wody) 

                   

Osiągnięcie trwałej świadomości wszystkich 
użytkowników wód o potrzebie racjonalnego i 
oszczędnego korzystania z zasobów wodnych 

                   

Opracowanie i realizowanie planów 
zwiększania retencji wodnej z uwzględnieniem 
ustaleń planów gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy oraz potrzeb wynikających 
z realizacji Celu strategicznego IV i przy 
zastosowaniu odpowiednich działań 
kompensujących negatywne oddziaływania na 
ekosystemy wodne i od wody zależne 

                   

Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących dla 
celów lokalnego zaopatrzenia w wodę 
bezpośrednio zasoby wodne pochodzące z 
opadów 

                   

Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb 
wodnych ludności, uwzględniających 
zróżnicowane warunki naturalne i zagrożenia 
wynikające z niedoborów wody 

                   

Wdrożenie i utrzymywanie ścisłych procedur w 
planowaniu przestrzennym, uwzględniające 
możliwości zaopatrzenia w wodę 

                   

III: Z
aspokojenie społecznie i 

ekonom
icznie uzasadnionych potrzeb 
w

odnych gospodarki
 

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych 
dotyczących usług wodnych, uwzględniających 
zasadę zwrotu kosztów 

                   

Wdrożenie zasad proporcjonalnej partycypacji 
w utrzymaniu urządzeń wodnych 

                   

Zidentyfikowanie grup objętych pomocą 
finansową, ustalenie zasad wsparcia 
finansowego użytkowników niezdolnych do 
ponoszenia pełnych kosztów  

                   

Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb 
wodnych różnych sektorów gospodarki 
narodowej, uwzględniających zróżnicowane 
warunki naturalne i zagrożenia wynikające z 
niedoborów wody 

                   



Usprawnienie systemu edukacji w zakresie 
gospodarowania wodami 

                   

Wdrożenie standardów technicznych i 
projektowych uwzględniających konieczność 
racjonalnego gospodarowania zasobami 
wodnymi 

                   

Wykreowanie możliwości zwiększenia udziału 
hydroenergetyki w bilansie energetycznym 
kraju, przy uwzględnieniu ograniczeń 
wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i 
innych regulacji prawnych 

                   

IV
: O

graniczenie w
yst

ąpienia negatyw
nych skutków

 
pow

odzi i susz oraz zapobieganie zw
i
ększaniu 

ryzyka w
yst

ąpienia sytuacji  nadzw
yczajnych i 

ograniczenie w
yst

ąpienia ich negatyw
nych skutków

 

Wdrożenie polityki w zakresie zarządzania 
ryzykiem powodziowym, uwzględniającej 
odtwarzanie i utrzymywanie wolnej od 
zabudowy przestrzeni dla wód powodziowych 

                   

Zwiększenie skuteczności ochrony ludności i 
gospodarki przed powodzią i skutkami suszy 

                   

Sukcesywne wdrażanie prawa w zakresie 
zarządzania ryzykiem powodziowym 

                   

Utworzenie podstaw organizacyjnych i 
technicznych umożliwiających sukcesywne 
wprowadzanie systemów ubezpieczeń 
powodziowych 

                   

Rozwinięcie systemu edukacji w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej 

                   

Sukcesywne utrzymywanie i modernizowanie 
system prognoz i ostrzeżeń, w miarę postępu 
technicznego i naukowego 

                   

 
Ocena spójności dokumentów: 
 

 
 W pełni spójne  Częściowo spójne  

 
Niespójne 



 
Tabela 11. Ocena spójności między celami strategicznymi i operacyjnymi Narodowej Strategii Gospodarki Wodnej 2030 z polami i celami Polityki  Ekologicznej Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do 2016 roku 
 

Cele strategiczne i  operacyjne projektu 
Narodowej Strategii Gospodarki Wodnej 

2030 

Pola strategiczne i cele średniookresowe (do 2016 r.) Polityki Ekologicznej P aństwa w latach 2009 – 2012 z perspektyw ą do 2016 roku 

C
ele strategiczne 

Cele operacyjne 

KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA 
EKOLOGICZNEGO 

doprow
adzenie do sytuacji, w

 której projekty dokum
entów

 strategicznych w
szystkich sektorów

 gospodarki b
ęd
ą poddaw

ane 
procedurze oceny oddziaływ

ania na środow
isko i w

yniki tej oceny będ
ą uw

zględniane w
 ostatecznych w

ersjach tych dokum
entów

 

uruchom
ienie m

echanizm
ów

 praw
nych, ekonom

icznych i edukacyjnych, które prow
adziłyby do rozw

oju proekologicznej produkcji 
tow

arów
 oraz do św

iadom
ych postaw

 konsum
enckich zgodnie z zasadą rozw

oju zrów
now

ażonego, w
 pełni internalizujących 

koszty zew
n
ętrzne zw

iązane z presją na środow
isko 

jak najszersze przystępow
anie do system

u E
M

A
S

, rozpow
szechnianie w

iedzy w
śród społeczeństw

a o tym
 system

ie i tw
orzenie 

korzyści ekonom
icznych dla firm

 i instytucji będ
ących w

 system
ie 

zw
iększenie proekologicznych zachow

ań konsum
enckich 

pobudzanie prośrodow
iskow

ych naw
yków

 i odpow
iedzialności za stan środow

iska 

organizow
anie akcji lokalnych służących ochronie środow

iska 

uczestniczenie społeczeństw
a w

 procedurach praw
nych i kontrolnych dotyczących ochrony środow

iska 

zw
iększenie roli polskich placów

ek badaw
czych w

e w
drażaniu ekoinnow

acji w
 przem

yśle oraz w
 produkcji w

yrobów
 przyjaznych 

dla środow
iska 

doprow
adzenie do zadow

alającego stanu system
u m

onitoringu środow
iska 

stw
orzenie system

u prew
encyjnego, m

ającego na celu zapobieganie szkodom
 w

 środow
isku i sygnalizującego m

ożliw
ość 

w
ystąpienia szkody 

przyw
rócenie w

łaściw
ej roli planow

ania przestrzennego na obszarze całego kraju, w
 szczególności m

iejscow
ych planów

 
zagospodarow

ania przestrzennego, które pow
inny być podstaw

ą lokalizacji now
ych inw

estycji 

zachow
anie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody na różnych poziom

ach organizacji 

racjonalne użytkow
anie zasobów

 leśnych przez kształtow
anie ich w

łaściw
ej struktury gatunkow

ej i w
iekow

ej, z zachow
aniem

 
bogactw

a biologicznego 

racjonalizacja gospodarow
ania zasobam

i w
ód pow

ierzchniow
ych i podziem

nych prow
adząca do ochrony gospodarki narodow

ej 
od deficytów

 w
ody i zabezpieczenia przed skutkam

i pow
odzi 

zw
iększenie sam

ofinansow
ania gospodarki w

odnej 

d
ą
żenie do m

aksym
alizacji oszczędności zasobów

 w
odnych zużyw

anych na cele przem
ysłow

e i konsum
pcyjne 

zw
iększenie retencji w

odnej 
 skuteczna ochrona głów

nych zbiorników
 w

ód podziem
nych przed zanieczyszczeniem

 
 rozpow

szechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadam
i rozw

oju zrów
now

ażonego 

przeciw
działanie degradacji terenów

 rolnych, łąkow
ych i w

odno-błotnych przez czynniki antropogeniczne 

zw
iększenie skali rekultyw

acji gleb zdegradow
anych i zdew

astow
anych, przyw

racającej im
 funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub 

rolniczą 

doskonalenie praw
odaw

stw
a dotyczącego ochrony zasobów

 kopalin i w
ód podziem

nych 

ograniczenie presji w
yw

ieranej na środow
isko podczas prow

adzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin 

elim
inacja nielegalnej eksploatacji kopalin 

w
zm

ocnienie ochrony niezagospodarow
anych złóż kopalin w

 procesie planow
ania przestrzennego 

w
ykonanie bilansu pojem

ności struktur geologicznych, w
 których m

ożliw
a jest sekw

estracja dw
utlenku w

ęgla na terenie P
olski 

rozpoznanie geologiczne złóż soli kam
iennej, w

yczerpanych złóż ropy i innych struktur geologicznych pod kątem
 m

agazynow
ania 

ropy naftow
ej i gazu ziem

nego oraz  składow
ania odpadów

, w
 tym

 prom
ieniotw

órczych 

dokończenie dokum
entow

ania zasobów
 dyspozycyjnych w

ód leczniczych i term
alnych oraz głów

nych zbiorników
 w

ód 
podziem

nych 

popraw
a stanu zdrow

otnego m
ieszkańców

 w
 w

yniku w
spólnych działań sektora ochrony środow

iska z sektorem
 zdrow

ia 

skuteczny nadzór nad w
szystkim

i w
 kraju instalacjam

i b
ęd
ącym

i potencjalnym
i źródłam

i aw
arii przem

ysłow
ych pow

odujących 
zanieczyszczenie środow

iska 

osiągnięcie jakości pow
ietrza w

ym
aganej T

raktatem
 A

kcesyjnym
 oraz dyrektyw

am
i LP

C
 i C

A
F

E
 

całkow
ita likw

idacja em
isji substancji niszczących w

arstw
ę ozonow

ą przez w
ycofanie ich z obrotu i stosow

ania na terytorium
 

P
olski 

zapew
nienie do końca 2015 r.  75%

 redukcji całkow
itego ładunku azotu i fosforu w

 ściekach kom
unalnych 

utrzym
anie lub osiągnięcie dobrego stanu w

szystkich w
ód, w

 tym
 rów

nież zachow
anie i przyw

racanie ciągłości ekologicznej 
cieków

 

utrzym
anie tendencji oddzielenia ilości w

ytw
arzanych odpadów

 od w
zrostu gospodarczego kraju 

znaczne zw
iększenie odzysku energii z odpadów

 kom
unalnych w

 sposób bezpieczny dla środow
iska 

zam
knięcie w

szystkich składow
isk, które nie spełniają standardów

 U
E

 i ich rekultyw
acja 

 sporządzenie spisu zam
kniętych oraz opuszczonych składow

isk odpadów
 w

ydobyw
czych, w

raz z identyfikacją obiektów
 

w
pływ

ających znacząco na środow
isko 

elim
inacja kierow

ania na składow
iska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akum

ulatorów
 

pełne zorganizow
anie krajow

ego system
u zbierania w

raków
 sam

ochodów
 i dem

ontaż pojazdów
 w

ycofanych z eksploatacji 

takie zorganizow
anie system

u preselekcji sortow
ania i odzysku odpadów

 kom
unalnych, aby na składow

iska nie trafiało ich w
ięcej 

niż 50%
 w

 stosunku do odpadów
 w

ytw
orzonych w

 gospodarstw
ach dom

ow
ych 

dokonanie w
iarygodnej oceny narażania społeczeństw

a na ponadnorm
atyw

ny hałas i oddziaływ
anie pól 

elektrom
agnetycznych.oraz podjęcie kroków

 do zm
niejszenia tego zagrożenia tam

, gdzie jest ono najw
iększe 

stw
orzenie efektyw

nego system
u nadzoru nad substancjam

i chem
icznym

i dopuszczonym
i na rynek, zgodnego z zasadam

i 
R

ozporządzenia R
E

A
C

H
 

I: O
siągnięcie i utrzym

anie dobrego 
stanu i potencjału w

ód i zw
i
ązanych 

z nim
i ekosystem

ów
 

Osiągnięcie zgodności z celami 
dotyczącymi dobrego 
stanu/potencjału wód 
powierzchniowych i podziemnych 

                                      

 

    

Wdrożenie działań niezbędnych dla 
zapobiegania lub ograniczenia 
dopływu zanieczyszczeń do wód 
podziemnych oraz dla zapobiegania 
pogarszaniu się stanu tych wód 

                                      

 

    

Wdrożenie niezbędnych działań w 
celu stopniowego redukowania 
zanieczyszczenia wód substancjami 
priorytetowymi 

                                      

 

    



Wdrożenie działań niezbędnych dla 
odwrócenia każdej znaczącej, 
utrzymującej się tendencji wzrostu 
stężenia zanieczyszczeń 
powstających na skutek działalności 
człowieka, w celu stopniowej 
redukcji poziomu zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych 

                                      

 

    

Osiągnięcie zgodności ze 
wszystkimi standardami i celami 
określonymi w regulacjach 
prawnych Wspólnoty, w zakresie 
środowiska i różnorodności 
biologicznej, w tym osiągnięty 
korzystny stan ekosystemów 
wodnych i od wody zależnych 

                                      

 

    

II: Z
aspokojenie potrzeb ludno

ści w
 zakresie zaopatrzenia w

od
ę 

Wdrożenie metodyk określania 
rzeczywistych potrzeb wodnych 

                                           

Wprowadzenie mechanizmów 
umożliwiających zarządzanie 
potrzebami wodnymi 

                                      
 

    

Wdrożenie mechanizmów 
ekonomicznych dotyczących usług 
wodnych, z uwzględnieniem zasady 
zwrotu kosztów 

                                      

 

    

Kontrolowanie i zmniejszenie strat 
wody w systemach wodociągowych 
do wielkości akceptowalnych pod 
względem technicznym i 
ekonomicznym 

                                      

 

    

Wdrożenie nowych technologii 
służących oszczędzaniu wody i 
powtórnemu wykorzystywaniu wód 
zużytych (szarej wody) 

                                      

 

    

Osiągnięcie trwałej świadomości 
wszystkich użytkowników wód o 
potrzebie racjonalnego i 
oszczędnego korzystania z zasobów 
wodnych 

                                      

 

    

Opracowanie i realizowanie planów 
zwiększania retencji wodnej z 
uwzględnieniem ustaleń planów 
gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy oraz potrzeb 
wynikających z realizacji Celu 
strategicznego IV i przy 
zastosowaniu odpowiednich działań 
kompensujących negatywne 
oddziaływania na ekosystemy 
wodne i od wody zależne 

                                      

 

    

Wdrożenie rozwiązań 
wykorzystujących dla celów 
lokalnego zaopatrzenia w wodę 
bezpośrednio zasoby wodne 
pochodzące z opadów 

                                      

 

    

Zracjonalizowanie i zaspokojenie 
potrzeb wodnych ludności, 
uwzględniających zróżnicowane 
warunki naturalne i zagrożenia 
wynikające z niedoborów wody 

                                      

 

    



Wdrożenie i utrzymywanie ścisłych 
procedur w planowaniu 
przestrzennym, uwzględniające 
możliwości zaopatrzenia w wodę 

                                      

 

    

III: Z
aspokojenie społecznie i ekonom

icznie uzasadn
ionych potrzeb w

odnych 
gospodarki

 

Wdrożenie mechanizmów 
ekonomicznych dotyczących usług 
wodnych, uwzględniających zasadę 
zwrotu kosztów 

                                      

 

    

Wdrożenie zasad proporcjonalnej 
partycypacji w utrzymaniu urządzeń 
wodnych 

                                      
 

    

Zidentyfikowanie grup objętych 
pomocą finansową, ustalenie zasad 
wsparcia finansowego 
użytkowników niezdolnych do 
ponoszenia pełnych kosztów  

                                      

 

    

Zracjonalizowanie i zaspokojenie 
potrzeb wodnych różnych sektorów 
gospodarki narodowej, 
uwzględniających zróżnicowane 
warunki naturalne i zagrożenia 
wynikające z niedoborów wody 

                                      

 

    

Usprawnienie systemu edukacji w 
zakresie gospodarowania wodami 

                                           

Wdrożenie standardów 
technicznych i projektowych 
uwzględniających konieczność 
racjonalnego gospodarowania 
zasobami wodnymi 

                                      

 

    

Wykreowanie możliwości 
zwiększenia udziału hydroenergetyki 
w bilansie energetycznym kraju, 
przy uwzględnieniu ograniczeń 
wynikających z Ramowej Dyrektywy 
Wodnej i innych regulacji prawnych 

                                      

 

    

IV
: O

graniczenie w
yst

ąpienia negatyw
nych skutków

 pow
odzi i 

susz oraz zapobieganie zw
i
ększaniu ryzyka w

yst
ąpienia sytuacji  

nadzw
yczajnych i ograniczenie w

yst
ąpienia ich neg. S

kutków
 

Wdrożenie polityki w zakresie 
zarządzania ryzykiem 
powodziowym, uwzględniającej 
odtwarzanie i utrzymywanie wolnej 
od zabudowy przestrzeni dla wód 
powodziowych 

                                      

 

    

Zwiększenie skuteczności ochrony 
ludności i gospodarki przed 
powodzią i skutkami suszy 

                                      
 

    

Sukcesywne wdrażanie prawa w 
zakresie zarządzania ryzykiem 
powodziowym 

                                      
 

    

Utworzenie podstaw 
organizacyjnych i technicznych 
umożliwiających sukcesywne 
wprowadzanie systemów 
ubezpieczeń powodziowych 

                                      

 

    

Rozwinięcie systemu edukacji w 
zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej 

                                      
 

    



Sukcesywne utrzymywanie i 
modernizowanie system prognoz i 
ostrzeżeń, w miarę postępu 
technicznego i naukowego 

                                      

 

    

Ocena spójności dokumentu: 
 
 
 

 

 W pełni spójne  Częściowo spójne  
 

Niespójne 



Tabela 12. Ocena spójności między celami strategicznymi i operacyjnymi projektu Narodowej Strategii Gospodarki Wodnej 2030 a celami Krajowej Strategii Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej z programem działań na lata 
2007 - 2013 

Cele strategiczne i operacyjne projektu Na-
rodowej Strategii Gospodarki Wodnej 2030 Cele strategiczne i operacyjne Krajowej Strategii Oc hrony i Zrównowa żonego U żytkowania Ró żnorodno ści Biologicznej 2007-2013 

C
ele strategiczne 

Cele operacyjne 

Rozpoznanie 
i monitoro-
wanie stanu 

różno-
rodno ści 

biologicznej 
oraz 

istniej ących i 
potencjalnyc
h zagro żeń 

Skuteczne usuni ęcie lub ograniczanie 
pojawiaj ących si ę zagro żeń różnorodno ści 

biologicznej 

Zachowanie i/lub wzbogacenie istniej ących oraz odtworzenie utraconych 
elementów ró żnorodno ści biologicznej 

P
ełne zintegrow

anie działa
ń

 na rzecz ochrony ró
żnorodno

ści biologicznej z działaniam
i oddziały-w

uj
ących 

na tę ró
żnorodno

ś
ć sektorów

 gospodarki oraz adm
inistracji publicznej 

i społecze
ń

stw
a

 

Podniesienie 
wie-dzy oraz 

uksz-
tałtowanie 
postaw i 

aktywno ści 
spo-

łeczeństwa 
na rzecz 

ochrony i 
zrównowa żon

ego 
użytkowania 
bioró żnorodn

ości  

Udoskonalenie 
mechanizmów i 
instrumentów 
służących 
ochronie i 
zrównoważonem
u użytkowaniu 
różnorodności 
biologicznej 

R
ozw

inięcie w
spółpracy m

i
ędzynarodow

ej w
 skali regionalnej i globalnej na rze

cz ochrony i 
zrów

now
a
żonego u

żytkow
ania zasobów

 ró
żnorodno

ści biologicznej 

U
żytkow

anie ró
żnorodno

ści biologicznej w
 sposób zrów

now
a

żony, z uw
zgl

ędnieniem
 rów

nego i 
spraw

iedliw
ego podziału korzy

ści i kosztów
 jej zachow

ania, w
 tym

 tak
że kosztów

 zaniechania działa
ń

 
rozw

ojow
ych ze w

zgl
ędu na ochron

ę zasobów
 przyrody 

D
ostarczanie decydentom

 i społecze
ństw

u aktualnych i w
iarygodnych 

inform
acji na tem

at stanu, zm
ian i zagro

żeń różnorodności biologicznej 

R
ozpoznanie stanu i zagro

że
ń ró

żnorodno
ści biologicznej na terenach 

u
żytkow

anych przez S
iły Z

brojne 

U
doskonalenie zasad postępow

ania z gatunkam
i konfliktow

ym
i i gatunkam

i 
w

yw
ołującym

i negatyw
ny odbiór społeczny 

Z
apobieganie w

nikaniu i rozprzestrzenianiu się gatunków
 obcych oraz 

gatunków
 rodzim

ych z obcych populacji w
 szczególno

ści tych, które najbardziej 
zagrażają rodzim

ym
 zasobom

 ró
żnorodno

ści biologicznej 

U
doskonalenie zasad postępow

ania z gatunkam
i konfliktow

ym
i i gatunkam

i 
w

yw
ołującym

i negatyw
ny odbiór społeczny 

S
tw

orzenie w
arunków

 na rzecz ochrony i zrów
now

a
żonego u

żytkow
ania 

środow
iska m

orskiego 

O
dtw

orzenie ciągłości ekologicznej rzek 

U
doskonalenie i w

dro
żenie zasad prow

adzenia gospodarki rybackiej i 
rybołów

stw
a, uw

zględniających potrzeby ochrony i zrów
now

a
żonego 

u
żytkow

ania ró
żnorodno

ści biologicznej 

O
chrona in situ i ex situ ginących, zagrożonych i kluczow

ych gatunków
 roślin, 

grzybów
 i zw

ierząt, z uw
zględnieniem

 ich regionalnej zm
ienno

ści 

O
chrona in situ cennych i zagro

żonych siedlisk przyrodniczych i ekosystem
ów

, 
w

 tym
 szczególnie w

odno-błotnych, górskich i m
orskich 

O
chrona in situ cennych krajobrazów

 naturalnych i półnaturalnych 

P
opraw

a stanu najcenniejszych, zniszczonych ekosystem
ów

, w
 tym

 dolin 
rzecznych, obszarów

 w
odno-błotnych i le

śnych 

R
ozw

inięcie i um
ocnienie krajow

ego system
u obszarów

 chronionych, w
 tym

 
w

dro
żenie E

uropejskiej S
ieci E

kologicznej N
atura 2000 

O
dtw

orzenie i utrzym
anie sieci korytarzy ekologicznych (le

śnych, rzecznych i 
innych) zapew

niających w
ym

ian
ę genów

 pom
iędzy populacjam

i lokalnym
i 

U
tw

orzenie spójnych kom
pleksów

 leśnych, szczególnie w
 granicach korytarzy 

ekologicznych oraz na obszarach w
ododziałow

ych 

W
zm

ocnienie działa
ń na rzecz osiągnięcia i utrzym

ania dobrego stanu w
ód, 

ekosystem
ów

 w
odnych i od w

ód zależnych, utrzym
anie naturalnego lub 

zbliżonego do niego charakteru cieków
 i ich dolin 

Z
intensyfikow

anie działa
ń na rzecz w

drażania sposobów
 prow

adzenia 
gospodarki rolnej sprzyjającej ochronie i zrów

now
ażonem

u użytkow
aniu 

bioróżnorodności 

W
zm

ocnienie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazow
ej w

 
procesie gospodarow

ania przestrzenią 

W
dro
żenie podejścia ekosystem

ow
ego w

 rybołów
stw

ie i akw
akulturze 

 Z
intensyfikow

anie działa
ń na rzecz podnoszenia w

iedzy i św
iadom

o
ści 

społecze
ńst-w

a w
 zakresie ochrony i zrów

now
ażonego u

żytkow
ania 

ró
żnorodno

ści biologicznej 

U
doskonalenie ogólnodostępnego system

u inform
acji o ró

żnorodności 
biologicznej 

U
doskonalenie praw

a w
 zakresie ochrony i zrów

now
ażonego u

żytkow
ania 

ró
żnorodno

ści biologicznej, w
 tym

 szczególnie z punktu w
idzenia jego 

zgodno
ści z praw

em
 U

nii E
uropejskiej i innym

i aktam
i praw

a 
m

iędzynarodow
ego 

W
dro
żenie zasad ochrony i zrów

now
a
żonego użytkow

ania ró
żnorodno

ści 
biologicznej do procedur planow

ania przestrzennego 

I: O
siągnięcie i utrzym

anie 
dobrego stanu i potencjału w

ód i 
zw

iązanych z nim
i ekosystem

ów
 

Osiągnięcie zgodności z celami 
dotyczącymi dobrego stanu/potencjału 
wód powierzchniowych i podziemnych 

                          

Wdrożenie działań niezbędnych dla 
zapobiegania lub ograniczenia 
dopływu zanieczyszczeń do wód 
podziemnych oraz dla zapobiegania 
pogarszaniu się stanu tych wód 

                          

Wdrożenie niezbędnych działań w 
celu stopniowego redukowania 
zanieczyszczenia wód substancjami 
priorytetowymi 

                          



Wdrożenie działań niezbędnych dla 
odwrócenia każdej znaczącej, 
utrzymującej się tendencji wzrostu 
stężenia zanieczyszczeń 
powstających na skutek działalności 
człowieka, w celu stopniowej redukcji 
poziomu zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych 

                          

Osiągnięcie zgodności ze wszystkimi 
standardami i celami określonymi w 
regulacjach prawnych Wspólnoty, w 
zakresie środowiska i różnorodności 
biologicznej, w tym osiągnięty 
korzystny stan ekosystemów wodnych 
i od wody zależnych 

                          

II: Z
aspokojenie potrzeb ludno

ści w
 zakresie zaopatrzenia w

od
ę  

Wdrożenie metodyk określania 
rzeczywistych potrzeb wodnych 

                          

Wprowadzenie mechanizmów 
umożliwiających zarządzanie 
potrzebami wodnymi 

                          

Wdrożenie mechanizmów 
ekonomicznych dotyczących usług 
wodnych, z uwzględnieniem zasady 
zwrotu kosztów 

                          

Kontrolowanie i zmniejszenie strat 
wody w systemach wodociągowych 
do wielkości akceptowalnych pod 
względem technicznym i 
ekonomicznym 

                          

Wdrożenie nowych technologii 
służących oszczędzaniu wody i 
powtórnemu wykorzystywaniu wód 
zużytych (szarej wody) 

                          

Osiągnięcie trwałej świadomości 
wszystkich użytkowników wód o 
potrzebie racjonalnego i oszczędnego 
korzystania z zasobów wodnych 

                          

Opracowanie i realizowanie planów 
zwiększania retencji wodnej z 
uwzględnieniem ustaleń planów 
gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy oraz potrzeb 
wynikających z realizacji Celu 
strategicznego IV i przy zastosowaniu 
odpowiednich działań 
kompensujących negatywne 
oddziaływania na ekosystemy wodne i 
od wody zależne 

                          

Wdrożenie rozwiązań 
wykorzystujących dla celów lokalnego 
zaopatrzenia w wodę bezpośrednio 
zasoby wodne pochodzące z opadów 

                          



Zracjonalizowanie i zaspokojenie 
potrzeb wodnych ludności, 
uwzględniających zróżnicowane 
warunki naturalne i zagrożenia 
wynikające z niedoborów wody 

                          

Wdrożenie i utrzymywanie ścisłych 
procedur w planowaniu 
przestrzennym, uwzględniające 
możliwości zaopatrzenia w wodę 

                          

III: Z
aspokojenie społecznie i ekonom

icznie uzasadn
ionych potrzeb w

odnych 
gospodarki

  

Wdrożenie mechanizmów 
ekonomicznych dotyczących usług 
wodnych, uwzględniających zasadę 
zwrotu kosztów 

                          

Wdrożenie zasad proporcjonalnej 
partycypacji w utrzymaniu urządzeń 
wodnych 

                          

Zidentyfikowanie grup objętych 
pomocą finansową, ustalenie zasad 
wsparcia finansowego użytkowników 
niezdolnych do ponoszenia pełnych 
kosztów  

                          

Zracjonalizowanie i zaspokojenie 
potrzeb wodnych różnych sektorów 
gospodarki narodowej, 
uwzględniających zróżnicowane 
warunki naturalne i zagrożenia 
wynikające z niedoborów wody 

                          

Usprawnienie systemu edukacji w 
zakresie gospodarowania wodami 

                          

Wdrożenie standardów technicznych i 
projektowych uwzględniających 
konieczność racjonalnego 
gospodarowania zasobami wodnymi 

                          

Wykreowanie możliwości zwiększenia 
udziału hydroenergetyki w bilansie 
energetycznym kraju, przy 
uwzględnieniu ograniczeń 
wynikających z Ramowej Dyrektywy 
Wodnej i innych regulacji prawnych 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV
: O

graniczenie w
yst

ąpienia negatyw
nych skutków

 pow
odzi i 

susz oraz zapobieganie zw
i
ększaniu ryzyka w

yst
ąpienia sytuacji  

nadzw
yczajnych i ograniczenie w

yst
ąpienia ich negatyw

nych 
skutków

 

Wdrożenie polityki w zakresie 
zarządzania ryzykiem powodziowym, 
uwzględniającej odtwarzanie i 
utrzymywanie wolnej od zabudowy 
przestrzeni dla wód powodziowych 

                          

Zwiększenie skuteczności ochrony 
ludności i gospodarki przed powodzią 
i skutkami suszy 

                          

Sukcesywne wdrażanie prawa w 
zakresie zarządzania ryzykiem 
powodziowym 

                          

Utworzenie podstaw organizacyjnych i 
technicznych umożliwiających 
sukcesywne wprowadzanie systemów 
ubezpieczeń powodziowych 

                          

Rozwinięcie systemu edukacji w 
zakresie ochrony przeciwpowodziowej 

                          

Sukcesywne utrzymywanie i 
modernizowanie system prognoz i 
ostrzeżeń, w miarę postępu 
technicznego i naukowego 

                          

 
Ocena spójności dokumentów: 
 

 
 
 

 W pełni spójne  Częściowo spójne  
 

Niespójne 


